HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs ‘Ichthus’ gevestigd te Huizen zoals vastgesteld ter
uitvoering van het bepaalde in artikel 16 van de statuten.

Artikel 1. Algemeen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Statuten: de statuten van de vereniging;
b. Vereniging: de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs ‘Ichthus’ gevestigd te Huizen;
c. Bestuur: het bestuur van de vereniging;
d. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de vereniging;
e. Identiteitscommissie: een identiteitscommissie als bedoeld in artikel 15 van de statuten.

Artikel 2. Contributie en donaties
1.
2.
3.

De in artikel 6 lid 1 van de statuten genoemde contributie bedraagt € 15,-- per jaar. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gedeeltelijke of algehele vrijstelling te verlenen.
De donatie als bedoeld in artikel 6 lid 12 van de statuten bedraagt minimaal € 15,-- per jaar.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 3. Vergaderingen
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

De oproep tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur, in beginsel niet later dan vier
weken voor de datum van de vergadering. De oproep vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, en een overzicht van de te behandelen punten. Eventuele bijlagen zijn te verkrijgen of in te zien
op een in de oproep weergegeven wijze.
De vergaderingen worden geopend met schriftlezing en gebed. De vergaderingen worden gesloten met
een meditatief moment.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht. Bij diens ontstentenis zit de vice-voorzitter van de raad van toezicht de vergadering voor.
Besluitvorming vindt plaats op in de statuten voorgeschreven wijze, tenzij de vergadering kennelijk van
mening is dat een eenvoudige peiling volstaat.
De voorzitter van de vergadering stelt na een stemming of een peiling vast welk besluit de vergadering
heeft genomen. Wanneer zijn constatering niet ogenblikkelijk wordt betwist, wordt het besluit op die
wijze in de notulen van de vergadering opgenomen.
Het bestuur draagt zorg voor een adequate verslaglegging van de vergadering. De tekst van de notulen
van een vergadering wordt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
Het bestuur draagt zorg voor de archivering van de vergaderstukken en de bewaking van de uitvoering
van de ter vergadering genomen besluiten.

Artikel 4. Suggesties voor leden van de raad van toezicht
De raad van toezicht stelt de identiteitscommissie die een suggestie kan doen voor de voordracht van een lid van
de raad van toezicht aan de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, tweede volzin, van de statuten, tenminste drie maanden voor het tijdstip waarop in de vacature volgens het rooster van aftreden moet
worden voorzien, van deze vacature op de hoogte.
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Artikel 5. Contact
Het contactadres voor (aspirant-)leden van de vereniging is:
Postbus 1048
1270 BA Huizen
De Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
035 5256961
info@ichthushuizen.nl.

Artikel 6. Slotbepalingen
1.
2.

Dit huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd, conform artikel 16 van de statuten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over de uitleg of
toepassing van dit reglement, beslist het bestuur, gehoord de raad van toezicht.
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